
Bent u niet tevreden?

Praat erover met uw
contactpersoon…
aan-z wil een goede dienstverlening
bieden aan alle burgers. Bent u
desondanks niet tevreden, bespreek uw
ongenoegen dan zo snel mogelijk met
uw contactpersoon. Zo kunnen we
samen zoeken naar een oplossing.

…of met de klachten -
coördinator.
Als u het probleem niet met uw
contactpersoon bij aan-z kunt
bespreken, of als het gesprek niet tot een
bevredigend resultaat leidt, dan kunt u
contact opnemen met de klachten -
coördinator. Gebruik hiervoor het
klachtenformulier op www.aan-z.eu of
mail naar info@aan-z.eu

De eerste stap is dat de klachten -
coördinator samen met u in een
persoonlijk gesprek bekijkt waar u
ontevreden over bent. Het kan zijn dat u
ontevreden bent over de wijze waarop
een medewerker van aan-z zich in een
bepaalde aangelegenheid heeft
gedragen of dat u het niet eens bent met
een beslissing. 
Indien u het niet eens bent met een
beslissing waarover u een brief heeft
gekregen, dan zal de klachten -
coördinator u adviseren een
bezwarenprocedure op te starten bij de
gemeente.

De klachtencoördinator streeft altijd
naar een goede oplossing voor alle
partijen en kan daarom gesprekken
voeren met meerdere betrokkenen.



Hij of zij zal er ook op toezien dat de
behandeling van de klacht conform de
klachtenregeling van aan-z verloopt. 

De onafhankelijke
klachtencommissie
Als ook die gesprekken niet tot een
bevredigende oplossing leiden, kunt
schriftelijk klacht indienen bij de
klachtencommissie van aan-z. 
Eventueel kan een vertrouwenspersoon,
een familielid of een andere bekende u
daarbij helpen. 

In sommige gevallen zal de
klachtencoördinator de klacht zelf direct
aan de klachtencommissie voorleggen.

De klachtencommissie van aan-z is
onafhankelijk. Ze bestaat uit drie
personen die niet bij aan-z werken. 
De commissie beoordeelt eerst of ze de
klacht gaat behandelen. Als uw klacht
niet ontvankelijk is, wordt hij niet
behandeld. Als dat zo is, krijgt u de
redenen hiervoor binnen de vier weken
te horen. Wordt de klacht wel
behandeld, dan zijn er verschillende
mogelijkheden:
• De klachtencommissie kan u en de
persoon over wie u klaagt vragen om
schriftelijk op de klacht te reageren. 

• De commissie kan u uitnodigen om
uw verhaal in een gesprek toe te
lichten. Ook de persoon over wie u
klaagt wordt dan uitgenodigd om zijn
of haar verhaal te vertellen. 

• Als de klachtencommissie het nodig
vindt, kan ze ook met andere
personen gaan praten. U wordt
hierover altijd geïnformeerd. 

• Indien u dat wenst, kunt u altijd zelf
vragen om een persoonlijk gesprek
met de klachtencommissie. 

Als de klachtencommissie iedereen heeft
gehoord, beoordeelt ze of de klacht
gegrond is. Na behandeling stuurt de
commissie haar bevindingen, haar
advies en eventuele aanbevelingen door
naar het dagelijks bestuur van aan-z.
Daarop laat het dagelijks bestuur aan de
klager, de beklaagde en de
klachtencommissie weten of het de
mening van de commissie deelt en
welke maatregelen het neemt. 

De hele klachtenprocedure wordt
binnen de tien weken (na registratie van
de klacht) afgerond. Mocht dit niet
haalbaar zijn, dan kan het dagelijks
bestuur de termijn voor de afhandeling
met maximum vier weken verlengen. 



Klachtencommissie aan-z
Markt 1
4571 BG Axel

De uitgebreide klachtenregeling kunt u
vinden op www.aan-z.eu

Vertrouwenspersoon jeugd
Als u een jongere bent (of een van
zijn/haar ouders) dan kunt u
aankloppen bij een speciale
vertrouwenspersoon voor jeugdhulp.
Het Advies- en Klachtenbureau
Jeugdzorg (AKJ) verzorgt die

vertrouwensfunctie voor de meeste
Nederlandse gemeenten. In Zeeland en
Brabant kunt u terecht bij de organisatie
Zorgbelang. Ouders en jongeren kunnen
de onafhankelijke vertrouwenspersonen
kosteloos raadplegen. Zij beantwoorden
vragen en voeren vertrouwelijke
gesprekken. Ze helpen zoveel mogelijk
klachten te voorkomen en treden indien
nodig op als bemiddelaar. 
Meer informatie vindt u op
www.zorgbelang-brabant.nl/
vertrouwenspersonen-jeugdhulp
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Samen ‘aan zet’
Wie weet bent u de vrijwilliger die wij
zoeken! Wij horen graag van u, want
niemand hoeft er alleen voor te staan.
Onze overtuiging is dat wij samen ‘aan
zet’ zijn. Wij willen uw vragen kennen.
Wellicht vinden we samen het
antwoord.

Neem contact op!
Ons aanbod is bedoeld voor iedereen die
inwoner is van de gemeenten Assenede,
Kaprijke, Sint-Laureins, Wachtebeke of
Terneuzen.

We zijn bereikbaar op werkdagen van
van 8.30 tot 17.00 uur.

Telefoon vanuit Nederland: 
0115 – 56 30 15
Telefoon vanuit België: 09 344 3610

Telefoon Jeugd en Gezin: 
0800 – 25 40 115
We hebben een onafhankelijke
vertrouwenspersoon jeugd.

Via e-mail: info@aan-z.eu en
jeugdengezin@aan-z.eu
Lees verder
www.aan-z.eu en
www.jeugdengezinzeeuwsvlaanderen.nl

van A tot Z
van Advies tot Zorg

van Assenede tot Zaamslag
van Appeltaart bakken tot Zwemmen

van 0 tot 100 jaar


