
 
 

Klachtenregeling Praktijk Spil 
 
Informatie voor ouders, verzorgers en pleegouders met (pleeg)kinderen die hulp krijgen van 
Praktijk Spil (Spil-Vught B.V.) 
 
In zijn algemeenheid blijkt uit onderzoek dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier 
waarop zorgverleners hun klacht afhandelen. De afhandeling van een klacht kan lang duren 
en kan op een onpersoonlijke manier gebeuren. Mensen willen zich gehoord voelen. En zij 
willen dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt.  
 
Praktijk Spil neemt deze bevindingen serieus en vindt het belangrijk dat u tevreden bent 
over de hulp en zorg die wij bieden. Zorgvuldig handelen staat hierbij hoog in het vaandel, in 
het belang van het kind en zijn/haar omgeving. Het kan zijn dat een medewerker 
onverhoopt een afspraak niet nakomt, of dat u het niet eens bent met een getrokken 
conclusie of een gegeven advies. Wanneer u hier samen met de betrokken medewerkers 
niet uitkomt, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen. We vinden het in dat geval dan 
ook belangrijk dat u dit doet. Uw klacht is dan aanleiding om nogmaals met elkaar in gesprek 
te gaan zodat bepaalde zaken opnieuw bekeken of bijgesteld kunnen worden. Ons doel is u 
en uw klacht serieus te nemen. Uw klacht kan bijdragen aan verbetering van onze 
hulpverlening.  
 
 
Wie kan een klacht indienen? 
Kinderen en jongeren kunnen een klacht indienen. Ouders/verzorgers en pleegouders 
kunnen een klacht indienen. Een vertrouwenspersoon kan op uw verzoek een klacht namens 
u indienen.  
 
Vertrouwenspersoon 
Als u dit prettig vindt, kunt u zich bij het indienen van een klacht laten ondersteunen door 
een vertrouwenspersoon. Dit kan iemand zijn uit uw eigen omgeving, maar het kan ook een 
onafhankelijke vertrouwenspersoon zijn via het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). 
Het AKJ is bereikbaar via de volgende wegen: 

• E-mail: info@akj.nl 
• Chat: via www.akj.nl 
• Telefoon: 088-5551000 

 
 
 
 



Wanneer dient u een klacht in? 
Als u ontevreden bent of kritiek heeft op zaken binnen Praktijk Spil dan probeert u eerst 
samen met de betrokken medewerker het probleem op te lossen. Als het niet lukt om er 
samen uit te komen dan kunt u contact opnemen met de betrokken locatieleider of (als de 
locatieleider dezelfde persoon is als de medewerker) met de praktijkhouder. Als het niet lukt 
om het probleem samen met hen op te lossen, dan kunt u een klacht indienen bij de 
beroepsvereniging NVO. Raadpleegt u hiervoor de actuele informatie op hun website 
(www.nvo.nl) en in hun folder ‘U heeft een klacht? De beroepscode en het tuchtrecht van de 
NVO’ (d.d. 02-04-2019 te verkrijgen via de volgende link: 
https://www.nvo.nl/Download.aspx?File=f_nkp71lL-
Kfv6Y9KlcmdsFmhH3RJlgBGFqJzzRcrNKpDZ_WKcz1rQG5y3tuAxwq&Bestandsnaam=Folder). 
 
Zij voorzien u van informatie over ‘Hoe ziet de klachtencommissie eruit?’ en ‘Hoe werkt de 
klachtencommissie?’.  
 
 
Kinderombudsman 
Wanneer u niet tevreden bent omdat u van mening bent dat het belang van uw (pleeg-)kind 
geschaad wordt, dan kunt u contact opnemen met de Kinderombudsman. Dit is mogelijk via: 

• Post: Antwoordnummer 10870, 2501 WB Den Haag (geen portokosten) 
• E-mail: info@dekinderombudsman.nl 
• Telefoon: 0800-8765432 (geen belkosten) 

 


