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Klachtenregeling De Ambulante Coach    

 
 

Inleiding 
De Ambulante Coach streeft naar tevredenheid van alle cliënten die vanuit de praktijk 

begeleiding en/of behandeling krijgen. Een van de speerpunten van De Ambulante Coach is 

om passende zorg te leveren aan cliënten waarbij cliënten zelf inspraak hebben in hun 

behandelplan. De gedachte hierbij is dat client de hoofdrolspeler is en dat de input van de 

client onmisbaar is. Toch kan het soms voorkomen dat er door omstandigheden klachten 

ontstaan bij cliënten. Cliënten krijgen de volledige ruimte om deze klachten te uiten en de 

praktijk draagt er zorg voor dat deze klachten zorgvuldig afgehandeld worden. Naast deze 

afhandeling, draagt de praktijk er zorg voor dat de verbeterpunten geïmplementeerd worden. 

Vanzelfsprekend houdt de praktijk zich bij de afhandeling van klachten aan de relevante wet- 

en regelgeving zoals bedoeld is in de Jeugdwet, specifiek artikel 4.2.1.  

 

Kenbaar maken van klacht 
Er zijn verschillende mogelijkheden waarvan de klager gebruik kan maken bij het uiten van 

de klacht.  

- Klacht bespreken met de begeleider/behandelaar waarop de klacht betrekking heeft 

- Client bespreekt de klacht met de praktijkhouder waarna er een bemiddelingsgesprek 

plaatsvindt 

- Client kan schriftelijk een klacht indienen via het e-mailadres klachten@de-

ambulantecoach.nl. Indien noodzakelijk, zal het klachtenformulier opgestuurd worden 

naar de client.  

- Tot slot kan de client een klacht indienen bij erisietsmisgegaan.nl. Dit is de partij 

waarbij De ambulante Coach is aangesloten en deze partij voldoet aan alle wet en 

regelgeving van de Wkkgz.  

- Melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.  

 

 

Klacht bespreken met de begeleider/behandelaar waarop de klacht betrekking heeft 

Indien de client dit wenst, kan de client in de eerste instantie zijn klacht bespreken met zijn 

begeleider. Dit kan eventueel onder begeleiding van een gedragsdeskundige of de 

praktijkhouder. In het geval dat het gesprek begeleid wordt door een gedragsdeskundige, zal 

dit niet de gedragsdeskundige zijn die betrokken is bij de zaak.  

 

Klacht bespreken met de praktijkhouder  

De client kan contact opnemen met de praktijk(houder) via klachten@de-ambulantecoach.nl. 

Hierop kan er een gesprek plaatsvinden met de praktijkhouder die als bemiddelaar zal 

fungeren tussen de klager en de betreffende begeleider. Dit gesprek/traject heeft tot doel om 

de werkrelatie tussen client en begeleider te herstellen en het bemiddelen om gezamenlijk 

tot een oplossing te komen 
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Client neemt schriftelijk uit zijn klacht schriftelijk 

Ook in dit geval kan de client zijn schrijven richten aan klachten@de-ambulantecoach.nl. 

Echter kan de client er hierbij voor kiezen om officieel een klacht in te dienen en zal er een 

klachtenformulier opgestuurd worden naar de client.  

 

Erisietsmisgegaan.nl  

Tot slot kan de client zijn klacht richten tot Erisietsmisgegaan.nl. Dit kan via de website 

middels het formulier of telefonisch via 035-2031585. 

 

Melding bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

Melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg Is je klacht niet opgelost, dan kan je de 

klacht melden bij de Inspectie van de Volksgezondheid via het Landelijk Meldpunt Zorg. De 

inspectie kan niet overgaan tot behandeling, maar zal de klacht gebruiken binnen zijn 

toezichthoudende taak. De Inspecteur bewaakt de kwaliteit van de gezondheidszorg en 

onderzoekt, als de klacht hier aanleiding toe geeft, of de klantveiligheid in het geding is. Hij 

kan de hulpverlener daarbij attenderen op fouten, maar heeft zelf geen 

sanctiemogelijkheden. Als uit onderzoek blijkt dat er sprake is van een strafbaar feit legt de 

inspectie de melding voor aan het Openbaar Ministerie. Eventueel kan hij, in het belang van 

de volksgezondheid, een procedure starten bij het Regionaal Tuchtcollege of een klacht 

indienen bij de Officier van Justitie.  

 

Vertrouwenspersoon AKJ 

Voor cliënten die onder de Jeugdwet (18-) vallen: Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of 

groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een 

onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ.  

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een 

zelfstandige en onafhankelijke organisatie. Op de website van het AKJ is meer informatie te 

vinden. Het AKJ is te bereiken via het nummer 088–5551000, mailen met info@akj.nl of het 

contactformulier of klachtformulier invullen op de website.  

 

Documentatie van klachten 

De Ambulante Coach slaat alle klachten op in een bestand. Hierin worden alle namen 

geanonimiseerd, maar wel is verdere relevante informatie te vinden. Dit betreft informatie 

zoals waarover de klacht ging, hoe de afhandeling heeft plaatsgevonden en wat de praktijk 

kan doen om dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen.  
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