
Niet tevreden? 
Laat het ons weten! 

Heerlen STAND-BY! doet er alles aan om 

de begeleiding en ondersteuning optimaal 

te laten aansluiten aan uw verwachtingen 

en behoeften.  Toch kan het gebeuren dat 

u niet helemaal tevreden bent of dat u met 

iets zit waar u eens graag vertrouwelijk met een onafhan-

ke lijk persoon over zou willen praten. Dan kunt u terecht 

bij de vertrouwenspersoon.



Vragen, problemen of gevoeligheden
U kunt bij de vertrouwenspersoon terecht met vragen, 

problemen of andere gevoeligheden die op de een of 

andere manier te maken hebben met de dienstverlening 

van Heerlen STAND-BY en waar u met uw eigen 

contactpersoon niet uit komt. Dat hoeven geen ‘ernstige 

zaken’ te zijn. Ook iets kleins is soms het bespreken 

waard. Zo wordt voorkomen dat het eindigt als iets 

‘groots’. Denk bijvoorbeeld aan ontevredenheid over:

• de dienstverlening die u van Heerlen STAND-BY! 

 krijgt;

• de manier waarop onze hulpverlener met u omgaat;

• informatie die u wel of juist niet krijgt;

• als u zich op een andere manier niet fatsoenlijk 

 behandeld voelt. 

Contact met de vertrouwenspersoon
Wilt u weten of de vertrouwenspersoon van Heerlen 

STAND-BY! iets voor u kan betekenen? Neem dan 

vrijblijvend contact met hem op: 

 

Jos Mevis

E vertrouwenspersoon@heerlenstandby.nl

T 06-81907489 





Wat kunt u verwachten? 
Op de eerste plaats een luisterend oor. Uw verhaal 

wordt serieus genomen en u krijgt ondersteuning, 

informatie en advies. Contact met de vertrouwens-

persoon is gratis.

U kunt de vertrouwenspersoon van Heerlen STAND-BY! 

vragen om u te helpen bij het oplossen van uw onvrede. 

De vertrouwenspersoon kan:

• u helpen om duidelijk te krijgen waarover u precies 

 ontevreden bent;

• bekijken hoe of uw onvrede opgelost kan worden in 

 een gesprek met uw contactpersoon of de

 leidinggevende;

• u informeren over andere manieren om een oplossing 

 te vinden, zoals een klacht indienen;

• u helpen bij het opschrijven van uw klacht;

• u ondersteunen als u een gesprek heeft met de 

 klachtencommissie.

Vertrouwelijk 
De vertrouwenspersoon is onafhankelijk: hij is niet 

in dienst bij één van de organisaties van Heerlen 

STAND-BY! Wat u met de vertrouwenspersoon 

bespreekt is vertrouwelijk en blijft binnenskamers.  

U kunt dus vrijuit praten.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming wordt uw 

verhaal met niemand gedeeld.  Ook niet met uw 

contactpersoon binnen Heerlen STAND-BY! of de 

organisatie zelf. 



Een klacht indienen
Wilt u geen gebruik maken van de vertrouwenspersoon 

of heeft het gesprek met de vertrouwenspersoon uw 

onvrede niet weggenomen, dan kunt u een klacht in-

dienen. Uw klacht kunt u per mail of per brief indienen. 

In uw klacht beschrijft u zo duidelijk mogelijk:

• wat uw klacht is;

• over wie de klacht gaat;

• wat u al gedaan heeft om de klacht op te lossen;

• uw contactgegevens.

Uw klacht stuurt u via e-mail of per brief naar het 

secretariaat van de Klachtencommissie:

Email klachtencommissie@heerlenstandby.nl

Adres Klachtencommissie Heerlen STAND-BY!, 

 t.a.v. het secretariaat

 Postbus 191, 6400 AB Heerlen



Hoe werkt de klachtencommissie?  
De leden van de Klachtencommissie zijn onafhankelijk 

en hebben de plicht om alles wat zij horen geheim te 

houden. Alles wat u vertelt blijft dus binnenskamers. 

Binnen twee weken na ontvangst van uw klacht hoort 

u of deze in behandeling wordt genomen. Soms is er 

meer informatie nodig of moet de klacht ergens anders 

worden ingediend. Ook dat laat de Klachtencommissie 

u binnen twee weken weten.

Om de klacht te onderzoeken, kan de Klachten commis-

sie vragen stellen aan de betrokken medewerker maar 

ook aan anderen.



De hoorzitting
Als uw klacht in behandeling wordt genomen vindt er 

een hoorzitting plaats. 

• Behalve uzelf krijgt ook de medewerker waarover uw 

klacht gaat een uitnodiging voor de hoorzitting.  Het 

is de bedoeling dat beide partijen aanwezig zijn op 

de hoorzitting, dus uzelf en degene tegen wie u een 

klacht heeft ingediend.

• De betrokken medewerker krijgt vooraf de 

 gelegenheid om schriftelijk te reageren op de klacht. 

 Deze reactie ontvangt u ook.

• U kunt iemand meenemen om u te ondersteunen bij 

 de zitting. 

• U kunt tijdens de zitting uw klacht toelichten of 

 uitleggen.

• De hoorzitting wordt in één van de kantoren van 

 Heerlen STAND-BY! gehouden.

Tijden de hoorzitting stelt de Klachtencommissie 

vragen, zowel aan u als aan de betrokken medewerker.

De uitspraak
Zo snel mogelijk na de hoorzitting, stuurt de commis sie 

de uitspraak naar u toe. Daarin staat of de commissie de 

klacht terecht vindt (‘gegrond’) of niet. De commissie 

kan ook een aanbeveling doen aan de organisatie om 

maatregelen te nemen naar aanleiding van de klacht. 

De uitspraak wordt ook naar de directie van Heerlen 

STAND-BY! gestuurd. De directie moet binnen een 

maand na ontvangst van de uitspraak laten weten hoe 

zij met de uitspraak zal omgaan.



Klachtenregeling
De Klachtencommissie Heerlen STAND-BY! werkt 

volgens een klachtenregeling. Deze klachtenregeling 

biedt uitgebreidere informatie dan deze folder. 

U kunt de klachtenregeling bekijken op 

www.heerlenstandby.nl of opvragen bij het secretariaat 

van de Klachten commissie.

Informatie en vragen
Een klacht kan schriftelijk worden ingediend bij het 

secre tariaat van de commissie. Hier kunt u ook met 

vragen over de Klachtencommissie en de werkwijze 

terecht.

Adres Klachtencommissie Heerlen STAND-BY!, 

 t.a.v. het secretariaat

 Postbus 191

 6400 AB Heerlen

Telefoon 045-711551

Email klachtencommissie@heerlenstandby.nl

  

Wilt u ondersteuning bij het indienen van uw klacht? 

Dan kunt u contact opnemen met de vertrouwens  

persoon:

Jos Mevis

E vertrouwenspersoon@heerlenstandby.nl

T 06-81907489


