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D
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Sam
en zoeken naar 

de b
este op

lossing

Sam
en w

erken aan een gezond en 
veerkrachtig Brabant en Zeeland



De onafhankelijke klachtenfunctionaris

H
eeft u een klacht over de organisatie w

aarvan u of uw
 fam

ilielid zorg 

ontvangt? D
an kunt u deze klacht het beste bespreken m

et iem
and van 

de organisatie zelf. Som
s lukt dat niet. U

 kom
t er sam

en niet uit of u bent  

niet tevreden over de m
anier w

aarop er  m
et  uw

  klacht is om
gegaan. 

D
an is het goed om

 te w
eten dat u dan, kosteloos, een onafhankelijke 

klachtenfunctionaris kunt inschakelen. 

D
e klachtenfunctionaris zoekt sam

en m
et u en de zorgorganisatie 

naar een m
ogelijke oplossing. Zodat u  op een goede m

anier w
eer 

sam
en verder kunt. D

e klachtenfunctionaris is op de hoogte van 

de klachtenregeling van de organisatie m
aar is niet in dienst bij de 

organisatie. H
ij of zij w

ordt  ingehuurd via Adviespunt Zorgbelang. D
e 

klachtenfunctionaris heeft hierdoor een onpartijdige rol. 

D
e klachtenfunctionaris:

• luistert naar uw
 verhaal

• kan u inform
eren en adviseren 

• kan voor u  bem
iddelen 

• doet geen uitspraak over uw
 klacht



Sam
en zoeken naar de beste oplossing

O
ffi

ciële klacht

Bent u na de hulp van de organisatie en/of 

klachtenfunctionaris toch niet tevreden over de afhandeling 

van uw
 klacht? D

an kunt u een offi
ciële klacht indienen 

bij de Raad van Bestuur, de klachtencom
m

issie of de 

geschillencom
m

issie van de organisatie. D
it is afhankelijk 

van het klachtenreglem
ent. Alle zorgorganisaties m

oeten 

bij een erkende geschilleninstantie zijn aangesloten.

M
eer inform

atie

D
e onafhankelijke klachtenfunctionaris w

erkt in het 

kader van de W
et kw

aliteit klachten en geschillen zorg 

(W
kkgz). Inform

atie over deze w
et en het w

erk van de 

klachtenfunctionaris vindt u op de w
ebsite van het landelijk 

M
eldpunt Zorg: landelijkm

eldpuntzorg.nl.

Adviespunt Zorgbelang

D
e onafhankelijke klachtenfunctionaris w

ordt ingehuurd 

via Adviespunt Zorgbelang. H
et Adviespunt is onderdeel 

van Zorgbelang Brabant|Zeeland en levert onafhankelijke 

cliëntondersteuning op het gebied van jeugdhulp, de 

W
et langdurige zorg (W

lz), het sociaal dom
ein (W

m
o/

Participatie en Jeugdw
et) en de W

kkgz. 

!



Zorgbelang Brabant I Zeeland
Ringbaan Zuid 44
5022 PN Tilburg

 013 - 594 21 70
 w

w
w

.zorgbelang-brabant.nl
 info@

zorgbelang-brabant.nl
 klachtenfunctionaris@

zorgbelang-brabant.nl
 klachtenfunctionaris@

zorgbelang-zeeland.nl

A
anm

elden en m
eer inform

atie

Voor m
eer inform

atie en aanm
elden:

 zorgbelang-brabant.nl/academ
ie-zorgbelang

 academ
ie@

zorgbelang-brabant.nl
 013-5942170
 @

ZorgbelangBr @
ZorgbelangZe

 
facebook.com

/zorgbelangbrabantzeeland
 Zorgbelang Brabant Zeeland
 Zorgbelang Brabant Zeeland

Voor w
ie?

Academ
ie Zorgbelang organiseert trainingen, w

orkshops en them
abijeenkom

sten 
voor patiënten- en belangenorganisaties, zorgvragers, m

antelzorgers en vrijw
illigers 

betrokken bij zorg en w
elzijn.

Kosten
Kosten training of w

orkshop per deelnem
er: € 15,00 per dagdeel of € 27,50 voor een 

hele dag (inclusief lunch). D
e them

abijeenkom
sten zijn gratis.

Zorgbelang Brabant|Zeeland staat voor een gezond 
en veerkrachtig Brabant en Zeeland. W

ij vinden het 
belangrijk dat iedereen, ondanks ziekte, beperking, 
ouderdom

 of m
inder zelfredzaam

heid, m
ee kan blijven 

doen aan de snel veranderende m
aatschappij. 

Voor ons staan de m
ogelijkheden, behoeften en 

w
ensen van m

ensen op het gebied van zorg en w
elzijn 

centraal. W
ij vinden het belangrijk dat het aanbod van 

zorgaanbieders, zorgfinanciers en overheden hierop 
aansluit. W

ij zijn de verbindende schakel tussen al deze 
partijen.

Sam
en w

erken aan gezondheid en veerkracht doen w
ij door:

• 
H

et ondersteunen van individuele patiënten, cliënten en burgers vanuit 
Adviespunt Zorgbelang.  

• 
H

et uitvoeren van projecten in opdracht van gem
eentelijke en 

provinciale overheden, zorgaanbieders, sam
enw

erkingsverbanden en 
cliëntenraden/adviesraden.  

• 
H

et verzorgen en ontw
ikkelen van trainingen, w

orkshops en 
them

abijeenkom
sten voor beleidsm

akers, professionals, vrijw
illigers en 

burgers vanuit Academ
ie Zorgbelang.

W
ij zijn w

erkzaam
 in de provincies Brabant en Zeeland.


