
 

 

Schematisch overzicht klachtenprocedure: 
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(1) Ombudsfunctie: functie wordt waargenomen door de directie Ilse Jaspers, bereikbaar op 0496/18 50 18 of per 

mail ilse.jaspers@baallimburg.be . 

(2) Verkennend gesprek gebeurt aan de hand van onderstaande vragenlijst. 

Ongenoegen/suggestie Klacht 

Ombudsfunctie onderzoekt de klacht. Indien deze ontvankelijk is, neemt de ombudsfunctie contact op met de 

klager binnen de 48 uren. 

Ombudsfunctie zorgt 

ervoor dat suggestie 

of ongenoegen bij de 

juiste persoon/team 

terecht komt 

Men neemt schriftelijk, telefonisch, via mail of via de 

website contact op in verband met een mogelijke klacht 

Ombudsfunctie heeft een verkennend gesprek 

met de klager binnen de 14 dagen (2) 

Fysieke of psychische integriteit in gevaar 

JA NEE 

Ombudsfunctie neemt de nodige stappen 

Ombudsfunctie bekijkt de klacht met betrokkene 

Ombudsfunctie bemiddelt rechtstreeks of 

onrechtstreeks tussen klager en betrokkene(n) 

Klacht wordt geregistreerd 

Suggestie/ongenoegen wordt geregistreerd 

Iedere medewerker staat open voor het uiten van ongenoegen vanuit de doelgroep en duidt het bestaan 

van de klachtenprocedure + verwijst eventueel door naar de ombudsfunctie (1). 

Clientfeedbacksysteem 

Indien men een klacht heeft inzake de doorlopen 

procedure en/of het resultaat, kan men ook steeds terecht 

bij de Jo-lijn via het gratis nummer 0800/900 33 of per mail 

jo-lijn@jongerenwelzijn.be en/of het 

kinderrechtencommissariaat via het gratis nummer 

0800/20 808 of per mail klachtenlijn@kinderrechten.be  



 

 

Klachtenprocedure: vragenlijst 

 

• Wat is jouw ongenoegen en/of je suggestie? Probeer dit duidelijk te omschrijven voor jezelf. 

• Kan je omschrijven naar wie of wat je je richt met je klacht (persoon, team, taak, coördinatie, directie)? 

• Hoe is je ongenoegen en/of suggestie ontstaan? Kan je omschrijven wat je hierin bent tegen gekomen 

(eventueel chronologisch en aan de hand van voorbeelden). 

• Zijn er privéfactoren of externe factoren die invloed hebben op de ernst van je klacht? 

• Heb je reeds stappen gezet of contact gelegd voor wat betreft je ongenoegen en/of suggestie? 

• Wat stel je voor ter verbetering en/of wat denk je nog nodig te hebben? 

• Op welke wijze wens je dit verder te bespreken? 

• Wat wens je dat er met deze vragenlijst verder gebeurt? 

 


