
SMO Breda e.o. is continu bezig met de zorg die zij aan haar cliënten levert te 
verbeteren. Elke medewerker probeert die zorg zo goed mogelijk te leveren en 
vindt het belangrijk dat cliënten, familie en direct betrokkenen tevreden zijn over 
de begeleiding en verleende zorg.

Echter, u kunt van mening zijn dat bepaalde zaken beter hadden gekund. Of dat 
zaken niet lopen zoals u gedacht of verwacht had. Het is belangrijk dat u dan uw 
klacht of mening daarover uit, zodat er gekeken kan worden naar een passende 
oplossing. SMO Breda e.o. kan zo de zorg die zij aanbiedt verbeteren zodat u en 
anderen hier baat bij hebben.

Waarover kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen over alles wat te maken heeft met de aan u verleende 
of aangeboden zorg.

Bijvoorbeeld:
- U vindt dat u te weinig inspraak hebt in uw begeleiding
- U krijgt onvoldoende inzage in uw dossier

Wie kan een klacht indienen?
Elke (ex)cliënt van SMO Breda e.o. kan een klacht indienen. Ook een familielid, 
direct betrokkene of een andere wettelijk vertegenwoordiger van een cliënt kan 
dit doen namens u.

Waar kunt u een klacht bespreekbaar maken?
- Bij de beklaagde en/of leidinggevende
- Bij de Cliëntvertrouwenspersoon (CVP)
- Bij het klachtenloket Zorg van de geschillencommissie Zorg

Uw klacht bespreekbaar maken met de beklaagde en/of leidinggevende
Het bespreken van de klacht met degene die kan bijdragen tot de oplossing van 
de klacht (dit kan bijvoorbeeld degene zijn op wie de klacht betrekking heeft).
Lukt het niet om er met de medewerker uit te komen of ziet u er tegen op een 
gesprek te hebben, dan kunt u gebruik maken van de Cliëntvertrouwenspersoon 
of het Klachtenloket Zorg.

Uw klacht bespreken met de CVP
De CVP is er voor cliënten bij onvrede of klachten over de aangeboden of 
verleende zorg/begeleiding van SMO Breda e.o.

Informatie klachtenregeling



De CVP is een onafhankelijk persoon en zal samen met u bekijken wat de 
mogelijkheden zijn voor de oplossing voor uw probleem of klacht. De CVP 
doet hierin geen uitspraak over de gegrondheid van de klacht. De CVP reageert 
binnen 6 weken op uw klacht.

De CVP kan helpen door:
- Te luisteren naar uw verhaal
Soms helpt het gewoon als iemand naar u luistert. U kunt alles met de CVP 
bespreken. Deze geeft geen informatie door aan anderen.

- Informatie of advies geven met betrekking tot uw klacht/probleem
Soms ligt de oplossing van uw probleem of klacht dichterbij dan u denkt. De CVP 
ziet wellicht andere oplossingen of mogelijkheden.

- Bemiddelen bij een klacht/probleem
De CVP kan tussen u en degene op wie de klacht of het probleem betrekking 
heeft bemiddelen. Dit kan bijvoorbeeld d.m.v. het aangaan van een gesprek 
waarbij de CVP onafhankelijk en onpartijdig optreedt.

- Bijstand verlenen bij het indienen van uw klacht bij het klachtenloket Zorg
De CVP kan u helpen en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij het 
klachtenloket Zorg, bijvoorbeeld door het schrijven van een brief of u bij de 
behandeling van uw klacht bij te staan.

Uw klacht indienen bij het klachtenloket Zorg
Mocht het raadplegen van de cliëntvertrouwenspersoon niet tot het gewenste 
of bevredigende resultaat leiden of mocht u een uitspraak willen over de 
gegrondheid van uw klacht, dan kunt u uw klacht indienen bij het klachtenloket 
Zorg van de geschillencommissie Zorg. Informatie kunt u opvragen bij de 
cliëntvertrouwenspersoon. Het klachtenloket Zorg zal u en degene waar de 
klacht betrekking op heeft horen en zal naar aanleiding van het onderzoek 
een uitspraak doen. Het klachtenloket Zorg kan u in contact brengen met een 
onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Evaluatie
Na afhandeling van een klacht wordt er door de cliëntvertrouwenspersoon 
contact gezocht, om na te gaan of alles naar wens is verlopen en/of er tips voor 
de hulpverlening zijn. 



Contactgegevens cliëntvertrouwenspersonen
Cliëntvertrouwenspersoon
Centraal Bureau
SMO Breda e.o.
Postbus 3385
4800 DJ  BREDA

Telefonische bereikbaarheid
Anouk Hamers
Mobiel: 06-57935696

Teuntje Laurijsen
Mobiel: 06-37179524

Overig
E-mail: clientvertrouwenspersoon@smobreda.nl 
Internet: www.smobreda.nl

Contact
SMO Breda e.o.
Postbus 3385
4800 DJ Breda
Tel.: 076-5645050
E-mail: info@smobreda.nl



ikwilmeedoen.nl

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over 
de door SMO Breda e.o. verleende zorg?


