Idee, klacht
of compliment
Tevreden over onze dienstverlening? Of kan het beter?

Deel jouw idee, compliment of klacht met ons

Tevreden over onze dienstverlening?
Of kan het beter?
Elke dag zetten onze professionals zich in om gezinnen te ondersteunen met opvoeden en
opgroeien. Of we dat goed doen, hangt vooral af van hoe tevreden jij bent. Ben je blij met
de manier waarop we je helpen? Vertel het ons, dan gaan we graag op dezelfde manier
door. Heb je ideeën voor hoe het beter kan? Deel ze met ons, dan kunnen we ermee aan de
slag. Ben je ontevreden? Dan doen we er alles aan om dat te veranderen. Met jouw idee,
compliment of klacht kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren.

Heb je een idee?
Ben je tevreden over de dienstverlening van het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), maar heb je
een idee voor hoe het nóg beter kan? Bijvoorbeeld
met een nieuwe technologie die ons kan helpen,
of ‘gewoon’ meer gezelligheid in de wachtkamer?
We staan open voor jouw frisse blik en suggesties.

De klachtenfunctionaris kan je helpen

Samen zorgen we ervoor dat iedereen het contact

Vind je het moeilijk om een klachtgesprek aan te

zo prettig mogelijk ervaart.

gaan met een van onze professionals, of ben je niet
tevreden met het gesprek dat je hebt gehad? Dan

Heb je een klacht?

kan onze klachtenfunctionaris je helpen. Zij geeft

Onze professionals helpen iedereen zo goed

informatie en advies over de klachtenregeling,

mogelijk. Wij horen het graag als dat lukt, maar ook

denkt met je mee over hoe jouw klacht kan worden

als er iets misgaat. Wil je een klacht indienen? Dat

opgelost en kan je helpen jouw klacht te verduide-

kan op een manier die bij jou past.

lijken. Zij kan contacten leggen en bemiddelen of

•
•
•

zorgen dat jouw klacht op de juiste plek terechtEen gesprek aangaan met de professional die

komt. Het overleg met onze klachtenfunctionaris is

bij de klacht betrokken is. Dit biedt vaak het

vrijblijvend: zij onderneemt alleen actie wanneer jij

snelst een oplossing.

daar toestemming voor geeft.

Invullen van het digitale klachtenformulier op
www.centrumvoorjeugdengezin.nl/klacht.
Een brief per post versturen naar:
Klacht CJG Rijnmond
Postbus 3074
3003 AB Rotterdam
Vermeld in de brief duidelijk je naam, adresgegevens, telefoonnummer en de CJG-locatie

•

die je bezoekt.
In gesprek gaan met de klachtenfunctionaris.

Afhandeling van je klacht

•

Jouw klacht wordt vertrouwelijk behandeld

•

Na het indienen van een klacht ontvang je

•
•

en komt niet in het zorgdossier van je kind.
altijd een schriftelijke (of digitale) ontvangstbevestiging.
Binnen vijf werkdagen nemen we contact
met je op.
Normaal gesproken handelen we een klacht
binnen zes weken af. Vinden we binnen die
periode geen passende oplossing, dan kan de

Klachtenfunctionaris
Helma Zunderman, onze klachtenfunctionaris,
is te bereiken via klachten@cjgrijnmond.nl
of telefonisch op 06 - 13 02 87 47 Ook kun
je een afspraak met haar maken voor een
persoonlijk gesprek.

afhandeling met maximaal vier weken worden

•

verlengd.
Lukt het niet jouw klacht op te lossen? Dan
geeft de raad van bestuur een eindoordeel.
Zowel jij als de raad van bestuur kunnen
daarbij advies vragen bij de onafhankelijke
Klachtencommissie Rijnmond.

Heb je een compliment?
Het is altijd fijn als iemand laat weten dat hij je waardeert. Dat vinden onze professionals ook! Dus ook
als je heel blij was met de manier waarop je bent
geholpen, willen we dat graag horen. We kunnen
deze werkwijze dan voortzetten of misschien wel
uitbreiden. Laat dus vooral een recensie achter op
Facebook, of deel je compliment met ons via het
klanttevredenheidsonderzoek.
Klanttevredenheidsonderzoek
Met ons klanttevredenheidsonderzoek vragen wij
minimaal één keer per jaar jouw mening over onze
dienstverlening, tot je kind 12 jaar is. In het onderzoek kun je aangeven hoe goed de bereikbaarheid
was van het CJG in dat jaar, of je prettig bent
geholpen én of we jouw hulpvragen goed hebben
opgelost. En natuurlijk is er ruimte voor jouw ideeën,
opmerkingen of complimenten.

Geen vraag is te gek
Het Centrum voor Jeugd en Gezin is in de regio

U kunt ons bereiken op de manier die u prettig

Rotterdam-Rijnmond dé plek waar ouders, ver-

vindt, zowel offline als online. Er is altijd een CJG

zorgers, kinderen en jongeren terechtkunnen met

bij u in de buurt en de persoonlijke gegevens van

vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en

uw kind (geboren na 1 januari 2012) kunt u 24

verzorging. Geen vraag is te gek! Onze jeugdart-

uur per dag inzien of wijzigen in het ouderportaal.

sen, jeugdverpleegkundigen, (dokters)assistenten,

Kijk voor alle contactmogelijkheden op

(ortho)pedagogen en andere deskundigen bieden

centrumvoorjeugdengezin.nl/contact.

u advies en ondersteuning. Zo maken we samen
met u gezond en veilig opgroeien mogelijk.

Op onze website vindt u ook nieuws, informatie en een overzicht van cursussen en trainingen
die wij geven. Wilt u weten wat u kunt verwachten

088 - 20 10 000

van de afspraken waarvoor wij u en uw kind uitnodigen? Alles hierover vindt u op de website

klachten@cjgrijnmond.nl

centrumvoorjeugdengezin.nl/contactmomenten.
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