
KLACHTENFORMULIER 
 

Heb je een klacht? 

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over Ponderosa. Een klacht is dat je aangeeft dat je 

ontevreden bent over bijvoorbeeld de zorg, de gang van zaken of hoe je behandeld wordt door 

de Ponderosa of een medewerker van Ponderosa. 

Wat te doen bij een klacht 

Er zijn meerdere mogelijkheden om je klacht kenbaar te maken. We raden je aan om de klacht 

eerst binnen Ponderosa te bespreken. Je bent echter vrij om te kiezen welke route je neemt. 

We hanteren in principe de volgende stappen:  

1. Bespreek de klacht met Mirjam Olsthoorn op een rustig tijdstip. 

2. Maak met Mirjam een afspraak om over de klacht te praten. Neem eventueel je ouders, 
vertegenwoordiger(s) of een vertrouwenspersoon mee. 

3. Ga een gesprek aan met de Klachtenfunctionaris van de Ponderosa. 
Naam   Miranda Varenbrink, Coördinator interne processen 
Telefoon  06-15 23 97 79  
E-mailadres  miranda@ponderosa.life  

Het doel van de klachtenfunctionaris is: om je voor te lichten, te ondersteunen, adviseren, 
begeleiden en om eventueel te bemiddelen tussen jou en Ponderosa: alles gericht op een oplossing. 
De klachtenfunctionaris is niet inhoudelijk betrokken bij de gang van zaken of de begeleiding op de 
Ponderosa en daarmee  voldoende onafhankelijk en onpartijdig. 
 
Als je een klacht indient, reageren we maximaal binnen zes weken. We geven een oordeel over de 
klacht en een terugkoppeling van te nemen acties met een tijdspad: “Wie doet wat wanneer en wat 
is hiervan het resultaat”.  
 

4. Schrijf een brief naar de landelijke klachtencommissie. Vermeld het volgende in de brief: 

- Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke 
vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief. 

- De naam, adres en telefoonnummer van de Ponderosa en de persoon over wie 
je een klacht indient. 

- Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een 
klacht hebt. 

- De reden waarom je hier een klacht over hebt. 

- Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de 
klacht te komen. 

 

Stuur je brief naar:  

Landelijk Meldpunt Zorg 

Postbus 2115 

3500 GC Utrecht 

  



Je kunt ze ook bellen met de klacht op telefoonnummer 088 - 120 50 20 (lokaal tarief). Het 

Landelijk Meldpunt Zorg is op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur. 

Of een contactformulier insturen via de website: https://www.igj.nl/onderwerpen/klacht-of-

vraag-over-zorg-of-jeugdhulpverlening/contact 

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt 

gebeld of dat de commissie op de Ponderosa langskomt om meer informatie te vragen aan jou 

en aan de Ponderosa. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De 

commissie geeft dan aan of je klacht terecht is en welke dingen de Ponderosa en jij zouden 

kunnen verbeteren. 

Wil je meer informatie? Op https://www.igj.nl/onderwerpen/klacht-of-vraag-over-zorg-of-

jeugdhulpverlening staat meer informatie over hoe je een klacht kan oplossen en hoe de 

landelijke klachtencommissie werkt.  

 

https://www.igj.nl/onderwerpen/klacht-of-vraag-over-zorg-of-jeugdhulpverlening/contact
https://www.igj.nl/onderwerpen/klacht-of-vraag-over-zorg-of-jeugdhulpverlening/contact
https://www.igj.nl/onderwerpen/klacht-of-vraag-over-zorg-of-jeugdhulpverlening
https://www.igj.nl/onderwerpen/klacht-of-vraag-over-zorg-of-jeugdhulpverlening

